
 کتاب الخمس
 فیما یجة فیه الخمس: جلسه پنجم

 
97/10/18 

 بسم اهلل الرمحن الرحمی 
 العاملنیالحمد هلل رب و 

 اهلل یلع سیدنا وصلی 
 و آله الطاهرینمحمد 

 



 الخوس ٍجَة اصل .1
 الخوس فیه یجت فیوب .2

 الحشة داس غٌبئن .2.1
 الوعذى .2.2
 الکٌز .2.3
 الغَص .2.4
 (السٌة هئًَة عي یفضل هب) الوکست سثح .2.5
 هسلن هي اشتشی ارا الزهی اسض .2.6
 ثبلحشام الووتزج الحالل .2.7

 قسوته فی .3
 االهبم سهن .3.1
 السبدات سهن .3.2

. 

 مقدمة - الخمس کتاب



 [الخمس فيو يجب فيما فصل] 

   :أشياء سبعة ىو و الخمس فيو يجب فيما فصل

 بإذن يكون معهم بالمقاتلة قهراً  الحرب أىل من الكّفار من المأخوذة الغنائم :األّول
 و المنقول و يحوه، لم ما و العسكر حواه ما بين فرق غير من السالم؛ عليو اإلمام
 نحوىا و األشجار و كاألراضي غيره



 اْبنِ  وَ  اْلَمساكينِ  وَ   اْلَيتامى وَ   اْلُقْربى ِلِذي وَ  ِللرَُّسولِ  وَ  ُخُمَسوُ  ِللَّوِ  فََأنَّ  ءٍ  َشيْ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  أَنَّما اْعَلُموا وَ 
  ءٍ  َشيْ  ُكل     َعلى اللَّوُ  وَ  اْلَجْمعانِ  اْلتَ َقى يَ ْومَ  اْلُفْرقانِ  يَ ْومَ  َعْبِدنا  َعلى أَنْ َزْلنا ما وَ  بِاللَّوِ  آَمْنُتمْ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  السَّبيلِ 

 (41 :االًفبل) َقدير

 

 غٌیوت هعٌای تِ یا است فائذٓ هطلق هعٌای تِ آیا است غٌوتن کلوِ هعٌای آیِ ایي دس اطلی تحث
  .است جٌگی

 کٌین هشاجعِ لغت هٌاتع تِ تایذ تحث ایي شذى سٍشي تشای

 شذ رکش م ى غ هادُ تشای هعٌا سِ ایٌجا تا

 العدی جهة هي به هظفور کل / قبل هي یولک لن شیء افادة الفائدة هطلق : م ى غ  -1
 الفاضل و النواء و الزیادة و الربح/ (غیرهن و

 مشقة غير في ء بالشي الفوز :الغُْنمُ  -2

 غلبة و بقهر المشرکين مال من اخذ ما / (جنگی غنيمت) النفل :الَغِنيَمةُ  -3
 

 



 :(538 .م) السمخشری قال•

 الَغَنم :تقول و .فانتَ َفل نَ فَّلُتو و فاغَتنم َغنَّمُتو و ،نَ فَّلو :الّلو غنََّمو و ...
 (458 البالغة، اساس) ...َتغنََّمها و السالمةَ  اْغتَ َنم و .ُمغنَّمو غنائم الُمغنَّمو

 

   ٍ است آهذُ ّثِ ٍ جٌگی غٌیوت هعٌای تِ تالفتحتیي الٌفل »اقَل

   است تطَعی ٍ ٍاجة غیش کِ عولی ّش ًافلٔ

  ٍ است اطل تش صیادُ چَى گَیٌذ الٌافلٔ ًَُ تِ

  .است ّثِ یا غٌیوت اعطای هعٌای تِ تالتشذیذ ًفّل

   (لساى) غٌوَا ها لْن جعل :الجٌذ االهام ًفّل

 .است گشفتِ الغاصی اطاب هعٌای تِ سا آى ًفل هادُ دس صهخششی خَد



 :(573 .م) الحمیری قال•

 
 فََأنَّ  ءٍ  َشيْ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  أَنَّما اْعَلُموا وَ  :تعالى اللَّو قال ُغْنما، القوم  [ َغِنم]

 (8/5019 العلوم، شمس) .الزيادة و الربح :الغُْنم أصل و ، ُخُمَسوُ  ِللَّوِ 

 

 هطلق تِ آى اص کِ است اعن ٍ اطل هعٌای ّواى صیادُ ٍ  ستح :اقَل

   .تاشذ فائذُ الغٌن اطل اگش هی کٌین تعثیش فائذُ

 اخز آى اص جٌگی غٌیوت هعٌای هی شَد هعلَم «اطل» کلوِ تِ تَجِ تا

 هعٌای کِ داشت فاسس اتي کِ است تَطیفی ّواى ایي .است شذُ

 .است جٌگی غٌیوت تِ هختض هعٌایی هٌقَل هعٌای ٍ عام هعٌایی اطلی



 :(606 .م) االثیر ابن قال•
 أصيب ما ىو و «الَغَناِئم و الَمْغَنم، و الغُْنم، و الَغِنيَمة،» ذكر فيو تكرر قد (غنم) 

 َغِنْمتُ  :يقال .الرّكاب و بالخيل المسلمون عليو أوجف و الحرب، أىل أموال من
 االسم، بالضم الغُْنم و َمْغَنم، جمع :الَمَغاِنم و جمعها، الَغَناِئم و َغِنيَمًة، و َغْنماً  َأْغَنمُ 

 يَ تَ َغنَّمُ  فالن :يقال و .الَغاِنُمون :الجمع و .الَغِنيَمة آخذ :الَغاِنم و .المصدر بالفتح و
 الّشتاء في الّصوم» الحديث  منو و .الَغِنيَمة على يحرص كما  عليو يحرص أي :األمر

 الّرىن» الحديث  منو و .الثواب و األجر من فيو لما َغِنيَمة سّماه إنما «الباردة الَغِنيَمة
 فی النهایة) .قيمتو فاضل و نماؤه و زيادتو :ُغْنُمو «غرمو عليو و ُغْنُمو لو رىنو، لمن

 (390-3/389 الحدیث، غریة
 

 هعٌایی ٍلی است یغٌن غٌن هظذس اسن السکَى ٍ تالضن الغٌن :اقَل
  .است ًکشدُ رکش آى تشای
 ٍ جٌگی غٌیوت یکی داسد هعٌا دٍ غٌن کِ است ایي اٍ کالم ظَْس

  اٍل عام هعٌای دیگشی



 :(711 .م) منظور ابن قال•
 و الَغِنيمة و الغُنم و .الغُنم انتهاز :االغِتنام و .مشقة غير من ء بالشي الَفْوز :الغُْنم و 

 لو َرَىنو لمن الرَّْىن :الحديث في و .بالضم ُغْنمًا، الَقوم َغِنمَ  :يقال .ء الفي :الَمْغنم
 :ُجؤية بن ساعدة قول و ؛قيمتو فاضل و َنماؤه و زيادتو :ُغْنمو ؛ .ُغْرمو عليو و ُغْنمو

  ُغنومُ  و بو تْأتيها َنواِفلُ              يُ ْبِغُضونها، َمْعَشرٍ  من َألزَمَها و         
 و تَ َغنَّمو و .بو فاز :ُغْنماً  ءَ  الشي َغِنم و .ُغنوم على ُغْنماً  كسَّر  يكون َأن يجوز

 و .َغِنيمة لو جعلو :ءَ  الشي َأْغَنمو و .ُغْنمو انتهز :المحكم  في و َغِنيمة، عّده :اْغتَ َنمو
  العرب، لسان) (االثير ابن کالم  نقل ثم االزىری کالم  نقل ثم)  نفَّلتو إذا تَ ْغِنيماً  َغنَّمتو

12/445) 
 

 ایي ضوي .ًذاسد ٍجَد گزشتگاى کلوات تش اضافِ هعٌایی ایٌجا :اقَل
 خلیل کالم هثل سا آى تایذ ٍ شذُ خلط اٍ کالم دس فیء تا غٌیوت کِ

  .کشد تَجیِ
 ایٌجا دس ٍ است خَد اص قثل لغَی اقَال تیي جاهع ًَعا   العشب لساى
 .است شذُ اشاسُ هعٌا سِ ّش تِ تاس اٍلیي تشای



 :(770 .م) الفیومی قال•

 (اْلَغَناِئمُ ) اْلَجْمعُ  و (َمْغنماً ) و (َغِنيَمةً ) َأَصْبُتوُ  (ُغْنماً ) (َأْغَنُموُ ) ءَ  الشَّي :َغِنْمتُ  [ غنم]
 اَل  وَ  (بِاْلغُْنمِ ) َيْخَتص   اْلَماِلكَ  َأنَّ  َفَكَما ِبوِ  ُمَقاَبلٌ  َأيْ  (بالُغْرمِ  الغُْنمُ ) و (اْلَمَغاِنمُ ) و

  قَ ْوِلِهم َمْعَنى ىَذا وَ  َأَحدٌ  َمَعوُ  يَ َتَحمَّلُ  اَل  وَ   اْلُغْرمَ  يَ َتحمَّلُ  َفَكذِلكَ  َأَحدٌ  ِفيوِ  ُيَشارُِكوُ 
َوةً  الش ْركِ  َأْىلِ  ِمنْ  نِيلَ  َما (اْلَغِنيَمةُ ) ُعبَ ْيدٍ  َأبُو َقالَ  (بِاْلغُْنمِ  َمجُبورٌ  الُغْرمُ )  اْلَحْربُ  و َعن ْ

ُهمْ  نِيلَ  َما ءُ  الَفيْ  و َقاِئَمةٌ   (455 المنیر، مصباح) َأْوزاَرىا اْلَحْربُ  َتَضعَ  َأنْ  بَ ْعدَ  ِمن ْ

 

 هعٌا چیضی تِ دستیاتی ٍ اطاتت هطلق تِ سا هعٌا اطل ساغة هاًٌذ ًیض فیَهی :اقَل

 حتی ٍ جٌگی غٌیوت ٍ غَص ٍ هعذى ٍ کٌض هکاسة استاح شاهل هعٌا ایي .است کشدُ

 کِ است اعن هعٌای ّواى ایي .تَد خَاّذ لقطِ هثل ایٌْا اص فشاتش تسیاس ٍ جایضُ ٍ ّثِ

  .کٌین هی تعثیش فائذُ هطلق تِ آى اص

 .است کشدُ اشاسُ جٌگی غٌیوت هعٌای تِ اداهِ دس سپس



 (817 .م) الفیروزآبادی قال•

 
 بالضم ُغْنماً  بالكسر، َغِنَم، ،ءُ  الَفي :بالضم الغُْنُم، و الَغنيَمةُ  و الَغنيمُ  و الَمْغَنمُ  و-

 - ،َمَشقَّةٍ  بال ءِ  بالشَّيْ  الَفْوزُ  و بالضم، ُغْنمانًا، و َغنيَمةً  و بالتَّْحريِك، و بالَفْتح و
 كذا  َغنََّموُ  و - .ُقصاراكَ  :بالضم ُغناماَك، و - .الَغنيَمةُ  :ءُ  الَفيْ  و الغُْنمُ  ىذا أو

 (4/123 المحیط، القاموس) .َغنيَمةً  َعدَّهُ  :تَ َغنََّموُ  و اْغتَ َنَموُ  و - .ِإياهُ  نَ فََّلوُ  :تَ ْغنيماً 

 .است کشدُ اشاسُ سَم ٍ دٍم هعٌای تِ ایٌجا دس اٍ :اقَل-



 :(1087 .م) الطریحی قال•
  /8]   ِللرَُّسولِ  وَ  ُخُمَسوُ  ِللَّوِ  َفَأنَّ  ءٍ  َشيْ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأنَّما اْعَلُموا وَ  :تعالى قولو (غنم) 

 أن على جماعة اصطلح لكن و ،المكتسبة الفائدة ىي األصل في اْلَغِنيَمةُ  .اآلية [41
 َغِنيَمٌة، فهو القتال مع كان  إن و ء، في فهو قتال غير من كان  إن الكفار، من أخذ ما
 بمعنى ىما قيل و .قيل كذا  ع الهدى أئمة عن مروي ىو و اإلمامية، ذىب إليو و

 بعد الباقي و الخمس، منها يخرج اْلَغِنيَمةُ  و خاصة، لإلمام ء الفي أن اعلم ثم .واحد
 و الخمس، مسألة اإلمامية فقهاء عمم قد و .ىذا حضر، من و للمقاتلين المؤن
 عن زائدا الصناعات و الزراعات و التجارات أرباح من يستفاد ما جميع أن ذكروا
 يتميز ال و بالحرام المختلط الحالل و الغوص و الكنوز، و المعادن، و السنة، مئونة
 يغنم ما و مسلم، من اشتراىا إذا الذمي أرض و الحرام، قدر يعرف ال و المالك عند
 كيفية  (خمس) في تقدم قد و .ىذا الخمس منو يخرج جميعو الحرب، دار من

 ما :اْلَغِنيَمةُ  و اْلَمْغَنمُ  و َمْغَنٍم، جمع ىي [94 /4] َكِثيَرةٌ   َمغاِنمُ  قولو .للخمس التقسيم
 تضع أن بعد منهم نيل ما :ء الفي و .عنوة الشرك أىل من المحاربين من أصيب
 مجمع) . َغَناِئم اْلَغِنيَمةِ  جمع و َغِنيَمًة، عّده :تَ َغنََّموُ  و اْغتَ َنَموُ  و .أوزارىا الحرب
 (129-6/128 البحریه،

 کشدُ اشاسُ است جٌگی غٌیوت کِ سَم هعٌای ٍ است اٍل هعٌای کِ اطلی هعٌای تِ اٍ  :اقَل
 تخظظی طشیقت اص هی سسذ ًظش تِ ٍ کشدُ ادخال سا فقْی هثاحث لغَی هثاحث دس ایٌجا دس اٍ

 .است شذُ خاسج کتاب دس خَد



 :(1426 .م) المصطفوی العالمة قال•

 
 أو ربحا قبل، من لو مالكا يكن لم مال تناول ىو :الماّدة في الواحد األصل أنّ  :التحقيق و

 ما و .بالحرب العدوّ  من المأخوذة الَغِنيَمةُ  :مصاديقو من و .معاملة غير من و باألصالة
 من يراد ال فانّو اإلبل، و البقر قبال في الشاء على فتطلق :الَغَنمُ  أّما و .بالتجارة يتحّصل

 جهة فيها ليس و المقصود، بهذا يتصّرف و ينال اّلذى ىو و صرفو نعمة كونها  جهة إاّل  الغنم
 و رابحة فائدة و خالصة غنيمة فكأنّها غيرىا، أو عاملة أو مركوبة أو حمولة كونها  من اخرى
 اْعَلُموا وَ  .معنويّا أو ماّديّا يكون أن من أعمّ  الغُْنمُ  و .التجارة و التكّسب من مقصودة نتيجة

 أىّ  من غنما يتناول ما مطلق يراد .41 /8 -  ِللرَُّسولِ  وَ  ُخُمَسوُ  ِللَّوِ  فََأنَّ  ءٍ  َشيْ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأنَّما
 في يشترط و .عمل من اجرة أو تجارة في ربحا أو حرب في غنيمة كان،  طريق بأىّ  و ء شي

 من شخص الى يصل ما أّما و مجاىدة، و عمل نتيجة في يتحّصل أن :الغُْنمِ  مفهوم صدق
 المال كون  يعلم أن إاّل  .اإلرث و العطية و الهبة في كما  الغنم، عليو يصدق فال :عمل دون
 في إقامتو و األّول المالك عن نائبا شخص جعل :الهبة و اإلرث حقيقة فانّ  .مخّمس غير

 َحالاًل  َغِنْمُتمْ  ِممَّا َفُكُلوا .األّول بو يكّلف بما مكّلف فالثاني بينهما، فيما عمل دون من مقامو
 أيديكم في تحّصلت الّتى األموال من أى .69 /8 -  َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  ِإنَّ  اللَّوَ  ات َُّقوا وَ  طَي باً 

 و الّلو، سبيل في جهادكم نتيجة فانّها لكم، طّيب حالل فهي صحيحة، مجاىدة و بعمل
ْنيا اْلَحياةِ  َعَرضَ  تَ ْبتَ ُغونَ  .عملكم و تجارتكم أرباح  يراد .94 /4 - َكِثيَرةٌ   َمغاِنمُ  اللَّوِ  َفِعْندَ  الد 
 َكِثيَرةً   َمغاِنمَ  وَ  .يشاء من يعطيها الّتى الروحانّية الفوائد و الماّديّة األموال من يتناول ما مطلق

  .19 /48 -  َلُكمْ  فَ َعجَّلَ  تَْأُخُذوَنها َكِثيَرةً   َمغاِنمَ  اللَّوُ  َوَعدَُكمُ  َحِكيماً  َعزِيزاً  اللَّوُ  كانَ   وَ  يَْأُخُذوَنها
 من و الّلو، سبيل في المجاىدين المؤمنين أيدى الى تصل الّتى األموال و الغنائم مطلق يراد

  القران، کلمات فی التحقیق) .الفتح و بالظفر الكّفار من يأخذونها الّتى الحرب غنائم جملتها
7/332-333) 



 و الحمد هلل رب العالمین


